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Bakgrund och lagrum  
Skollagen (2010:800) anger i 10 kap 30 § vid vilken skolenhet som elever ska 
placeras; ”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där 
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade 
placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering 
vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven 
vid en annan skolenhet inom sin grundskola.  

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.”  

En liknande skrivning angående placering i förskoleklass finns i 9 kap 15§.  

Rimligt avstånd  
Alla elever ska få en skola inom rimligt avstånd från hemmet (barnets 
folkbokföringsadress).  

I Kumla kommun innebär det en skola inom:  

o 3 km för elever i förskoleklass och årskurs 1–3  
 

o 4 km för elever i årskurs 4–6  
 

o 5 km för elever i årskurs 7–9.  

Om det inte finns någon skola inom rimligt avstånd från hemmet placeras 
barnet på den skola som ligger närmast hemmet. 

Urvalskriterier vid placering vid skolenhet  
Om det till en skola finns fler sökande än det finns plats för på skolan tillämpas 
i kommunen följande prioriteringsordning:  

1. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med 
avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan. Detta beräknas 
genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den 
alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har störst skillnad 
i avstånd placeras först i turordningen.  

2. Elever som det aktuella läsåret har syskon på den valda skolan. Det finns 
dock ingen garanti för att ett yngre barn blir placerat på samma skola som sitt 
äldre syskon. 
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Syskonförturen gäller om:  

o det finns platser kvar efter att alla elever fått plats på en skola inom 
rimligt avstånd från hemmet,  
 

o syskonets skola söks som förstahandsalternativ,  
 

o syskonet kommer att gå i årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår,  
 

o barnet bor inom 3 kilometer till den sökta skolan och barnen är 
folkbokförda på samma adress (oavsett om barnen är biologiska 
syskon eller inte).  

Turordning för elever som ställer sig i kö till 
skolenhet  
Reglerna för turordningen för de elever som ställer sig i kö till den skola de 
önskar är utformade på liknande sätt:  

1. anmälningsdatum (första möjliga anmälningsdatum inför att eleven ska 
börja i förskoleklass eller årskurs sju är 31 mars.)  

2. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med 
avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan. Detta beräknas 
genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den 
alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har den störst 
skillnad i avstånd placeras först i turordningen.  

3. Elever som det aktuella läsåret har syskon i årskurs 1-3 på den valda skolan. 
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Exempel på beräkning av relativ närhet 
 

Skillnad = Avstånd till närmaste alternativa skola – avståndet till önskad skola  

 
Elev 1  
Avstånd till önskad skola, skola A är 800 m  

Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1300 m  

Skillnad 500 m  

 
Elev 2 
Avstånd till önskad skola, skola A är 600 m  

Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1000 m  

Skillnad 400 m  

 
Urval  
Elev 1 blir placerad före elev 2 i turordningslistan 
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